
 
MES DE DESEMBRE 

MISSES DE CAP D'ANY 

Dimarts 31 a les 20h (sant Antoni). 

Dimecres 1 a les 10'30h (santa Maria). 
Dimecres 1 a les 12h (sant Antoni). 

 

MES DE GENER 

MISSES D'EPIFANIA 

Diumenge 5 a les 19h (sant Antoni). 
Dilluns 6 a les 10'30h (santa Maria). 

Dilluns 6 a les 12h (sant Antoni). 

 
CATEQUESIS D'ADULTS 

Dimecres 8 a les 20h, «Com creia sant Pau?» (sant Antoni). 

 
FESTA MAJOR D'HIVERN 

Divendres 17, missa de Festa Major a les 11'30h. 

 
ASSAIGS PER LA MISSA DE SANT ANTONI 

Dissabte 4 a les 11h (orquestra) a les 12h (cor). 

Dijous 9 a les 20'30h (cor). 
Dimecres 15 a les 20'30h (cor i orquestra junts). 

 
CONSELL PARROQUIAL 

Dilluns 13 a les 20h (sant Antoni). 

Dimarts 14 a les 17h (santa Maria). 
 

++++ 

PAPA FRANCESC, carta sobre el pessebre 
5. Quina emoció hauria d'acompanyar-nos mentre col·loquem en el 
pessebre les muntanyes, els rierols, les ovelles i els pastors! D'aquesta 
manera recordem, tal com havien anunciat els profetes, que tota la creació 
participa de la festa de la vinguda del Messies. Els àngels i l'estrella són el 
senyal que també nosaltres estem cridats a posar-nos en camí per a arribar 
a la cova i adorar el Senyor. 
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«LÒGICA DE L’EVANGELI: EN FAMÍLIA» 

La contemplació dels moments crucials de la infantesa de Jesús 
ens porta avui a fixar la nostra mirada en la seva família. La vida 
de Jesús es construeix en el si d'una família. Això és molt 
significatiu per a qualsevol de nosaltres que gossa dir-se cristià. 
El fet de viure i créixer en una família ens condiciona 
absolutament, i això no és pas un límit per a nosaltres, sinó un 
coixí que ens fa de suport, que ens protegeix dels impactes de la 
realitat, que ens dona la possibilitat d'aterrar a la vida, evitant 
de caure en els embolics de les abstraccions espiritualistes tan 
de moda últimament. 
La família és una realitat molt concreta que ens obliga a ser 
aprenents d'una de les millors lliçons de la vida, la convivència 
entre caràcters, entre generacions, entre sensibilitats, entre 
opcions diferents. Que n'és de rica i variada la convivència entre 
familiars, però també com n'és de complexa i delicada. Es fa del 
tot imprescindible la necessitat de crear dins la família l'espai 
pel diàleg. És, ni més ni menys, que el moment per cultivar els 
sentiments, especialment el de l'amor, aquell que dóna 
plenitud, seguretat, sentit…l'amor ens porta tard o d'hora al 
perdó. És aquí on volem arribar. Amb sinceritat. Segurament 
l'experiència del perdó dins de la família és una de les més 
complexes, però també una de les més enriquidores. Apareix 
com la prova del cotó, és a dir, la més important i significativa. 
La família de Jesús no s'escapa d'aquest escull, el perdó. També 
per a Jesús, Josep i Maria cal aprendre la bona lliçó de l'amor 
definitiu vers els més propers. Abandonar l'oportunitat del 
diàleg sembla que sigui contraproduent perquè aquest no fa 
altra cosa que apropar-nos amb molta habilitat. 
Adoptem en els nostres esquemes vitals la lògica que neix de 
l'evangeli: la lògica de créixer en família, és a dir, en el diàleg, en 
la convivència i en el perdó. Allunyem-nos de qualsevol mena 
d'expressió espiritual abstracta, que no farà res més que aïllar-
nos i separar-nos de la nostra família. 

      Mn. Daniel Palau 



 
HORARIS DE MISSA 
Dilluns, dimecres i divendres a les 
19h. Dimarts i dijous celebració de 
la paraula a les 19h. Dissabte a les 
20h Diumenge missa a les 12h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les vespres. 
 
INTENCIONS 
Dissabte 28: Carme Bacarises 
Jorba / Diumenge 29: Ernest Xancó 
i família. Josep Jordana i Carme 

Coma. Joan Roca i Amalia Urgellés. 
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HORARIS DE MISSA  
Dimarts i dijous a les 9’15h. Dissabte 
a les 18h. Diumenge a les 10’30h. 
Totes les celebracions ferials 
contenen el res de les laudes. 
 
 
INTENCIONS 
Diumenge 29: Pere Palau i Pepita 
Valero. Montserrat Boltà Cañellas. 
Salvador Ros i Dolors Roca i família. 
Joan Ribas. Josep Martí Tor.  
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SÍMBOL DE L'ESCRIPTURA: COVA. 

No queda clar quin fou el lloc de naixement de Jesús. Segons la 
tradició més occidental es parla d'un estable, i en canvi en l'art 
bizantí-oriental es parla d'una cova. Aquesta dada no apareix als 
evangelis, sinó en les tradicions populars posteriors. De fet, tot es pot 
resoldre acceptant que a Palestina era freqüent utilitzar com estable 
determinades coves.  
El fet significatiu és la transformació que aquest indret sofreix amb 
Jesús, ja que una cova, una fossa i una tomba funcionaven com a 
sinònims, i eren els espais on o bé els profetes es protegien (Moisès, 
Ex 33,22; Elies, 1 Re 19,8-13), o bé s'enterraven els morts (Llàtzer, Jn 
11,38; Jesús mateix). en canvi, amb Jesús de la cova en neix la vida, el 
regne de la foscor és vençut per l'Amor de Déu, per la presència de 
Déu en el més obscurs i amagat de la humanitat. Jesús transforma les 
nostres coves en llocs de vida. Deixo que Jesús neixi en les meves 
coves? 
 
 
 
 


